Kiegészítő melléklet

a CSÉKE 2021. évi Beszámolójához.

Az egyesület neve: Csobánkai Értékőrző és Községszépítő Egyesület
Alapítva: 2004. augusztus 25
Az Egyesület címe: 2014 Csobánka Múzsa u.21
Az Egyesület adószáma: 18704943-1-13
Az Egyesület nyilvántartási száma:13-02-4055
Az Egyesület nem közhasznú egyesület.
Alapító okirat szerinti tevékenysége, célja: Csobánka község kulturális örökségének megóvása, kulturális
programok szervezése, bonyolítása, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
Környezetvédelem területén lakókörnyezetünk és környéke természeti adottságainak védelme.
A Kiegészítő melléklet készítését a 350/2011 (XII.30) Korm.rendelet 12 .§. /2/ bek. írja elő.
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. Évente legalább egyszer közgyűlést kell
tartani. A Közgyűlés ekkor fogadja el a tárgyévre vonatkozó éves Beszámolót, a következő évre szóló
költségvetést és a Munkatervet.
Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt a nyilvántartott tagok 1/3-a írásban kéri.
Két közgyűlés között a vezetőség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólagosan a Közgyűlés
hatáskörébe, illetve aminek el döntését a kivételes helyzetre való tekintettel szabályzat, rendelet a vezetőség
hatáskörébe utal.
Az Egyesület gazdálkodására a SZTV. vonatkozó részei, valamint a 350/2011. (XII.30) Korm.rendelet vonatkozik.
A 2021 évi Beszámoló tartozéka ez a Kiegészítő melléklet, amely a fenti rendelet alapján készült.
EREDMÉNYKIMUTATÁS:
Bevételeink az alábbiak szerint alakultak:
SZJA 1% támogatás
Tagdíjból származó bevétel

184 eFt
51 eFt

Óratorony helyreállítására

2792 eFt

Kulturális pályázatra

1635 eFt

Adományokból
Pü. műveletek-kamat, egyéb

185 eFt
0 eFt

Összes bevétel:

4847 eFt

Költségeink az alábbiak szerint alakultak:
Az Egyesület működésével kapcsolatosan felmerült költségek:
Anyag költség : műk.költség:

78 eFt

Közjegyzői díj:

13 eFt

Pályázati támogatásból finszírozott kiadások:

1635 eFt

a községi rendezvények műsor programjai,.5 nemz,napja falunap,advent,
Egyéb szolgáltatás:koszorúk,domain név, születésnapi program

120 eFt

Bankköltség:

29 eFt

Értékcsökk.elsz:

50 eFt

Óratornyra átadott pénzeszköz:
Szép kertek díjazása:
Összes kiadás:

2792 eFt
29 eFt
4746 eFt

Nyereség:

101 eFt

A nyereség saját tőketartalékunkat növelte.
MÉRLEG:
Tárgyi eszköz vásárlás 2020 évben:. ( 200 e Ft.feletti ) nem volt
Kis értékű tárgyi eszköz: 1 db melegen tartó badella

50 eFt

Pénzeszközeink: pénztában

44 eFt

bankszámlán

635 eFt

ebből Pályázatos pénz: 365 e Ft, amit ebben az évben dec.31-ig kell elköltzeni.
Nyilvántartott követelések: nincsenek.
Nyilvántartott kötelezettségünk: nincs, tagi kölcsön nincs.
Az Egyesület saját tőkéje 2021.12.31-én:

277 eFt

Tevékenységünk a beszámolás időszakában:
Az év elején a pandémia miatt kevés esemény volt. Amikor maszk használatával lehetett közösségi
helyiségekbe belépni, akkor nyitottuk ki a Helytörténeti gyűjteményünket.
Közben az Óratorony szikla helyreállítására gyűjtést indítottunk a Pilis Parkerdő, a Magyar Hegy és Sportmászó
Szövetség, a Duna Ipoly Nemzeti Park és az Önkormányzattal kötött szerződés értelmében. A szikla

helyreállítására 2021. áprilisban hirdettük meg országosan a gyűjtést és 2021. júliusában az összegyűlt pénzt
átadtuk a Pilis Parkerdőnek , aki a szikla helyreállítását koordinálta.
2021.novemberében kaptuk az írásos értesítést, hogy a szikla helyreállítása megtörtént. Egyesületünk komoly
szerepet vállalt az ügyben, annak érdekében hogy ne bontsák le Csobánka egyik nevezetességét az Óratorony
sziklát.
Szokásos évi Közgyűlésünket a pandémia miatt csak 2021. szeptember 15-én tudtuk megtartani, ahol
beszámoltunk a 2020 évben végzett munkáról és az egyesület gazdálkodásáról, valamint a 2021 évi
munkaterv és költségvetés is jóváhagyásra került.
Szép kertek program:
Szép Kertek mozgalom keretén belül ,a körülményekre való tekintettel verseny kiírásunkat online írtuk ki. A
beérkezett pályázatokat a közgyűlésen zsűriztük, az 5 legszebb kertet illetve tulajdonosát emléklappal és a ház
falára kitehető „virágos kert” táblával jutalmaztuk, melyet az Egyesület születésnapi rendezvényén adtunk át.
Helytörténeti Gyűjtemény .
A Helytörténeti Gyűjteményt április és október között szombati napokon tartjuk nyitva program szerint.
Sajnos a tárgyi évben később nyitottunk, és korábban zártunk a pandémia miatt. A nyitva tartás ideje alatt elég
sokan látogatták a gyűjteményt, sőt 2-3 szervezett csoport is meglátogatott bennünket. A Gyűjtemény nyitva
tartásáról, takarításáról a kiállított eszközök gondozásáról mi gondoskodunk. Minimális rezsi költségét az
önkormányzat fizeti ki.
Adventi kitelepülés: nagyon sikeresnek mondható az adventi szombatokon a kitelepülés. Mind két esetben a
forralt bor és a tea elfogyott.
Tagság helyzete:
2021 évben a tagság létszáma 4 fővel növekedett, december 31-én 26 fő.
Pályázatok: 2021-ben az EMT Bethlen Gábor Alapítvány által meghirdetett kulturális pályázaton 2.M ft-ot
nyertünk. Mivel a pályázati pénz csak október hónapban érkezett, a Közösségi Ház által szervezett programok
finanszírozására volt lehetőség. Ennek kertében az 5 nemzetiség napján a Vujicsics Együttes és a Pilisvörösvári
Zenekar fellépését, Falunapon a Rozmaring Együttes fellépését, születésnapon a Sprung Együttes fellépését és
Adventkor Póka Éva előadását finanszíroztuk. A fennmaradó összegből 2022- ben szervezünk még
előadásokat.
Egyéb információk:
Egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Az egyesület tisztségviselői közül senki sem részesült semmiféle juttatásban.
Olyan gazdasági esemény, körülmény, mely nem szerepel a beszámolóban, és a mérleget befolyásolná, nincs.
Csobánka, 2022.május 25.
Benke Tamásné
CSÉKE elnök

